
 

 

FULL D’ALTA I INSCRIPCIÓ A LA BASE DE DADES  
COM A SOCI/A DE L’AFA DE L’INSTITUT  
MANUEL BLANCAFORT DE LA GARRIGA 

         
 

Les dades facilitades en aquest formulari seran tractades en un fitxer de titularitat de l’AFA de l’Institut Manuel Blancafort 
amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), 
publicat el maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig del 2018, norma d’aplicació directa en tota la Unió Europea i 
relativa a la protecció de dades de les persones físiques en el que fa referència al tractament de les dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes. La  responsable del tractament de dades de sol·licituds generals i comunicacions és l’AFA de 
l’Institut Manuel Blancafort. 
La finalitat del tractament és el registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’Entitat (de la qual 
són sòcies), així com la gestió i tramitació de comunicacions entre els/les socis/sòcies i l’Entitat. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, 
adreçant-vos al correu electrònic de l’AFA: ampaiesmanuelblancafort@gmail.com , correu a través del qual també podeu 
demanar posar-vos en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades.  

Mare/Pare/tutor/a legal de l’alumne/a 
 
COGNOMS:         NOM: 
 
______________________________________________  _____________________________________ 
 
  MAIL:       ___________________________________@________________________________ 
 
 
Mare/Pare/tutor/a legal de l’alumne/a 
 
COGNOMS:         NOM: 
 
____________________________________________  _____________________________________ 
 
  MAIL:       ___________________________________@________________________________ 
 
 
DADES DEL/A DELS/ES ALUMNES    corresponents al CURS: 20 _ _ -20 _ _ 

 
COGNOMS:        NOM:    ESTUDIS:  
 
______________________________________________ ___________________  ___ ESO ___ Batxillerat 

SI  NO  Autoritzo que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o vídeos fets durant les activitats de l’Institut i 
puguin ser utilitzats en les xarxes socials i a internet. 
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DECLARACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR/A LEGAL DEL/A DELS /LES ALUMNES  

 

En/na __________________________________________, amb DNI__________________, declaro sota la meva 

responsabilitat que les dades que faig constar en aquest document són certes i accepto rebre informació referent a l’AFA 

de l’Institut Manuel Blancafort a través del mail facilitat. 

 

En/na __________________________________________, amb DNI__________________, declaro sota la meva 

responsabilitat que les dades que faig constar en aquest document són certes i accepto rebre informació referent a l’AFA 

de l’Institut Manuel Blancafort a través del mail facilitat. 

 

Estàs interessat/-da a participar en els treballs de l’AFA i que ens posem en contacte amb tu per a fer-ho? 

SI      NO    

 

Signat, 

 

 

 

____________________________, ______de _______________ del 20... 
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